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SLOVO STAROSTKY
nek doručen dopis o zrušení a připomínáme, že si na obecním úřadě můžete
vyzvednout dárek, který jsme pro vás a vaše dítě připravili.
S příchodem podzimu byly zahájeny práce na „Parku Slza“ v ulici Jiřičkova.
S prováděcí firmou jsme se dohodli, že liniová výsadba podél tř. 5. května, která
je s tímto projektem spojena, bude provedena až na jaře 2021, a to hlavně kvůli
zimní údržbě, která by nově zasázeným rostlinám podél silnice nesvědčila.

Vážení spoluobčané,
poslední měsíc nebyl pro většinu
z nás příliš pozitivní. Každý den jsme se
ze zpráv dozvídali, jak se zvyšují počty
nakažených koronavirem a pravidelně
se objevovala nová rekordní čísla. Vláda začala zpřísňovat opatření a znovu
apelovat na občany, aby striktně dodržovali základní doporučení, tzv. 3R – ruce,
roušky, rozestupy. Buďte prosím opatrní a dodržujte doporučená pravidla, abychom tuto epidemii zvládli co nejdříve.
Na základě nařízení vlády jsme
upravili úřední hodiny pro veřejnost.
Své záležitosti si můžete na obecním
úřadě vyřídit pouze v pondělí od 7 do
12 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. V případě potřeby mimo tyto vyhrazené hodiny nás můžete kontaktovat na číslech 387 250 223 nebo
602 469 702, příp. nám můžete napsat
na ou@vcelna.cz. Sledujte také webové stránky obce – www.vcelna.cz, kde
vás pravidelně informujeme o aktuálních změnách a dění v obci. Provoz
knihovny zatím zůstává nezměněn!
Kromě omezení chodu obecního
úřadu, jsme byli nuceni letos již podruhé zrušit Vítání občánků. Je nám to
velmi líto. Všem rodinám byl do schrá-

Na závěr bych chtěla upozornit na to, že někteří občané stále nemají zaplacený poplatek za svoz odpadu v roce 2020. Pokud máte trvalé bydliště ve Včelné,
a ještě jste poplatek obci neuhradili, je nutné, abyste tak učinili nejpozději do konce roku 2020. Zavolejte na obecní úřad 387 250 223, abychom vše vyřídili včas.
V opačném případě bude neplatičům místní poplatek navýšen až na trojnásobek!
Přeji vám hlavně pevné zdraví a sílu v této nelehké době.
Miroslava Stránská, starostka obce

Termíny svozů odpadů do konce roku 2020
V sobotu 24. 10. mezi 8:30 – 10:30 hromadný podzimní sběr odpadů:
nebezpečný, objemný, kovový odpad a autobaterie
(podrobnosti byly v zářijovém čísle zpravodaje).
Svoz směsného odpadu:
Část obce nad tratí – 1x za 14 dní v pátek – lichý týden
Část obce pod tratí – 1x za 14 dní v pátek – sudý týden
Svoz biopopelnic v celé obci:
Říjen, listopad – 2x za měsíc ve čtvrtek – sudý týden – 29. 10. , 12. 11. , 26. 11.
Prosinec – 1x za měsíc, první čtvrtek v měsíci – 3. 12.
Svoz pytlů na plasty (žluté) a nápojové kartony (oranžové):
1x za měsíc, poslední pátek v měsíci – 30. 10. , 27.11 a 25. 12.
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Z 18. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 14. 9. 2020
Při hlasování přítomno 6 zastupitelů: M. Stránská (starostka), Mgr. K. Feitl
(místostarosta), Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Lexa, Ing. J. Mandžukova, JUDr. I. Rygálová.
Ze zasedání byli omluveni byli RNDr. I. Nesrovnal a M. Šlinc, později přišla Ing. Iva
Smudková.

Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
prodej pozemku parc. č. 62/5 v k.ú.
Včelná – osobní údaje nabyvatelů vynechány – za cenu 350 Kč/m2.
Hlasování 5 pro – 0 proti – 1 se zdržel
(Ing. J. Mandžukova).
Z diskuze: Zastupitelé diskutovali zejména o ceně za m2, většina souhlasila
s cenou obvyklou pro letošní rok, která
byla schválena.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 3/2020 o pohybu psů na veřejném prostranství.
Hlasování 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Novela vyhlášky stanovuje
místa, kam je zakázán vstup se psy,
a způsob označování těchto míst odpovídajícími piktogramy.

Neschválená usnesení:
X Nebyl schválen záměr prodeje
části pozemku parc. č. 658 v k.ú.
Včelná o výměře cca 65 m2.
Hlasování 1 pro (Ing. K. Koktavý) – 5
proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Prostor bývalého domu služeb bude využit obcí ke zřízení parkoviště.

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je plánován na první polovinu listopadu.

SLUŽBY CZECHPOINT NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Přinášíme přehled elektronických služeb, které státní správa poskytuje skrze obecní úřady.
V úředních hodinách vás rádi obsloužíme i na úřadě v naší obci.
VÝPISY Z REJSTŘÍKŮ A DATABÁZÍ
Výpis bodového hodnocení řidiče
Kolik trestných bodů vám policie připsala, za jaké druhy přestupků, v jakém
okrese a kdy? Kolik z nich vám již bylo
umazáno a kolik jich zbývá? To je si
možno ověřit za správní poplatek 30 Kč.

Výpis z rejstříku trestů fyzických či
právnických osob
Poplatek činí 100 Kč.

Výpis z katastru nemovitostí
Poplatek 100 Kč za první stránku
a 50 Kč za každou další.

Výpis z veřejného rejstříku
Dle druhu společnosti se jedná o obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík
společenství vlastníků jednotek či rejstřík obecně prospěšných společností.
Poplatek 100 Kč za první stránku
a 50 Kč za každou další.

Výpis snímku z katastrální mapy
Poplatek 100 Kč.
AUTORIZOVANÉ KONVERZE
DOKUMENTŮ

Výpis z živnostenského rejstříku
Poplatek 50 Kč.

Výpis elektronických receptů pacienta – novinka od dubna 2020
Zapomněli jste, jaké léky vám či vašim dětem byly předepsány a vydány,
kdy, kým a v jakém množství? Tento
výpis navázaný na systém eReceptů
vám to připomene za správní poplatek 100 Kč za první stránku a 50 Kč
za každou další.

Výpis z insolvenčního rejstříku
Poplatek 100 Kč za první stránku
a 50 Kč za každou další.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
Potvrzení pro firmu, že je zařazena
mezi kvalifikované dodavatele pro
systém veřejných zakázek. Poplatek
100 Kč za první stránku a 50 Kč za
každou další.

Z elektronické podoby do listinné
Originál ve formátu PDF s platným
elektronickým podpisem si přinesete
typicky na flash disku, případně sdělíte
kód jeho umístění v centrálním úložišti.
Výstupem je papírová listina s doložkou
o provedené konverzi, která má platnost
originálu. Cena služby 30 Kč za stránku.
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Z listinné podoby do elektronické
Originál dokumentu si přinesete v papírové podobě. Výstupem je elektronicky podepsané PDF garantující neporušenost obsahu s platností originálu
dokumentu. Odnesete si jej typicky na
flash disku, či jej zašleme e-mailem.
Cena služby 30 Kč za stránku.

vě sdělit, že si přejete doručovat na
jinou adresu, než je váš trvalý pobyt.
Zápis je zdarma.

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH
SCHRÁNEK

Výpis údajů z evidence obyvatel
o vlastní osobě
Ověříte si, jaké údaje jsou o vás vedeny a zda jsou správné. Poplatek 50 Kč
za stránku.

AGENDA EVIDENCE OBYVATEL
Zprostředkovaná identifikace
Potvrzení o důkladné identifikaci osoby pro potřeby zákona proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato listina je vyžadována například při účasti na některých
hazardních hrách. Poplatek 200 Kč.

Výpis přihlášených osob na čísle popisném
Na sestavě vyjede jméno, příjmení
a datum narození osob přihlášených
na dané adrese. Žádat o výpis může
pouze vlastník nemovitosti.
Cena výpisu: 15 Kč za první stránku
a 5 Kč za každou případnou další.
Zápis doručovací adresy
Tímto způsobem můžete státní sprá-

Zřízení datové schránky pro fyzickou
osobu či fyzickou osobu podnikající.
Vydání nových přístupových údajů,
přidání pověřené osoby.
Znepřístupnění datové schránky. Tyto
služby jsou vesměs zdarma.

Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě
Na vaši žádost se zašlou vámi vybrané referenční údaje o vaší osobě
organizaci, která je po vás vyžaduje.
Služba je zdarma.
Záznam o využívání údajů z registru
obyvatel
Přehled o tom, kdo kdy přistupoval
k vašim osobním údajům. Poplatek
100 Kč za první stránku a 50 Kč za
každou další.

Kromě těchto služeb provádí obecní
úřad též ověřování podpisů a listin.
Podrobnosti k ověřování přineseme
v některém z dalších čísel.
František Mareš, referent OÚ

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje konaných 2. a 3. října 2020
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 730

917

53,01

907

99,02

Občanská demokratická strana

28,77 %

ANO 2011

15,32 %

Česká pirátská strana

13,78 %

TOP 09 a KDU-ČSL - Spol.pro JČ

10,03 %

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

7,93 %

Česká str.sociálně demokrat.

6,72 %

Trikolóra hnutí občanů

4,52 %

JIHOČEŠI 2012

4,41 %

Svoboda a př. demokracie (SPD)

3,96 %

Komunistická str.Čech a Moravy

1,87 %

SPORT / INZERCE
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METANÁ
27. května se hrálo Mistrovství ČR.
Družstvo žen SK Včelná získalo druhé
místo v hodech na cíl. Mužstvo MC
muži získalo první místo. Muži SK
skončili na čtvrtém místě.
6. září proběhlo Mistrovství ČR
v mixech. Družstvo SK Včelná obsadilo čtvrté místo.
12. září se konalo 2. kolo Mistrovství republiky. Družstvo žen SK Včelná
získalo stříbrnou medaili, Muži SK byli
čtvrtí. V jednotlivcích v hodech na cíl
obsadili členové MC Včelná Zdeněk
Meluš 1. místo a Michala Schachingerová 3. místo.
Sezona v roce 2020 na asfaltu byla
velmi úspěšná. Oba kluby ze Včelné
získaly pěkná umístění.
Za oddíl metané,
Zdeňka Komzáková

3. místo
M. Schachingerová

PRODEJNA CENTRUM

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.9.2020 zleva Marta Soukupová, Jana Červáková,
Marta Levá, Vendula Králová, Zdeňka Komzáková

nabízí mimo běžný sortiment (hračky, galanterie, textil, punčochové zboží,
drogistické zboží, hygiena, domácí potřeby, krmení pro domácí mazlíčky)

Zdravotní: roušky, gumičky na roušky, dezinfekce
Vánoce: prodlužovačky, světýlka, žárovky, ozdoby,
prskavky a jiné podobné potřeby
Vánoční dárky (bezplatně zabalíme)
Podzimní a vánoční dekorace, květy umělé apod.
Podklady, přízdoby, stuhy a různé doplňky na vlastní výrobu aranžmá
Školní potřeby
Zemina, hnojiva, zahradní potřeby, ředidla apod.
Květináče, žardinky, obaly, svíčky aj.
Květiny živé/chrysantémy, vřes, drátovec, zelíčka
Vazby, svícny, adventní věnce
(možné i na objednávku dle barev a velikosti)
Služby: Sazka
Balicí služba (i zboží nezakoupené u nás)

Děkujeme
za vaši návštěvu
Tel. 387 250 213

Prodejní doba:
Pondělí-pátek: 8-17 hod.
Sobota: 8-11 hod.
Neděle: Zavřeno

CENÍK KOMERČNÍ
INZERCE
1/2 stránky A4
968 Kč
1/4 stránky A4
484 Kč
1/8 stránky A4
242 Kč
Dotazy, informace či připomínky zasílejte na e-mail: ou@vcelna.cz. Náklad 950 ks. Distribuce zdarma.
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